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Lourdes 2015 "Om nooit te vergeten"
Zo stond het in het parochieblad. De 
burgemeester & co waren naar Lourdes 
gefietst.

Bedenking: als kruisbeelden niet meer 
mogen in openbare gebouwen, als 
kerstbomen een aanfluiting zijn voor de 
islam, als Sint-Niklaas zijn mijter fout is 
en als Zwarte Piet onze cultuur niet meer 
mag zijn, mag Lourdes dan nog wel?

Met de massale – hoofdzakelijk 
mannelijke – islamimport vraag ik 
mij af of straks onze net gerestaureerde 

Kampenhoutse kapellekes niet 
afgebroken zullen worden. Ik vraag mij 
af of op 1 mei naar Scherpenheuvel lopen 
geen extreem racistische daad zal zijn? 
Ik vraag mij af of een kind met blond 
haar en blauwe ogen nog een normale 
toekomst zal hebben.

Er is maar één partij die Kampenhout 
Kampenhout laat zijn: het Vlaams 
Belang. De andere partijen geven toe.

Filip Beelen
Voorzitter afdeling Kampenhout

Vluchtelingen Kampenhoutse  
bossen onteigend

Red Vlaamse Jobs
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Kampenhout

Stoofpotje van everzwijn en ree 
Alternatief: balletjes in tomatensaus 

Beide gerechten met kroketjes

zaterdag 7 november
doorlopend van 11.30u tot 21.00u

Parochiezaal Nederokkerzeel

Contactpersoon: Marleen Fannes 0496557336 
marleen.fannes@kampenhout.be



Kampenhoutse bossen onteigend?

 En dit nog...
- De Gemeentelijke Raad voor 
OntwikkelingsSamenwerking (GROS) 
verdeelde (verbraste?) naar jaarlijkse 
gewoonte €10.000 Kampenhouts 
belastinggeld. Er waren 6 ingediende 
projecten waarvoor men subsidies vroeg. 
Vier kwamen van personen die zelf in de 
raad zetelen en 2 kwamen van buitenaf. 
Raad eens wie in de prijzen viel? Juist: de 
vier kandidaten die in de raad zetelden, 
verdeelden de pot. Eigen zakken eerst! De 
11.11.11-zakken op kop!

- Elke Kampenhoutenaar weet dat ze 
in ‘den opgang’ de velden beren. Met 
alle gevolgen van dien. Komt er een 
stadsmadammeke voorbijgefietst die aan 
haar eega zegt: ‘Eeverans goan woenen 
woa da se beiren, da za’kik na noeit 
doen’. Dat is misschien dé oplossing om 
die stadsmensen buiten Kampenhout 
te houden: beren! Bij voorkeur met 
varkensmest J.

- Sinds men in het recreatiedomein 
Hofstade meerdere hekkens, een 
identiteitscontrole en een parkeerbijdrage 
van € 2 heeft ingesteld, is het er zelfs 
buiten de Ramadan terug zoals vroeger. 

Eindelijk nog eens een investering die de 
Vlamingen ten goede komt! Alhoewel: 
stipt na 19u00, als het personeel weg is, er 
geen ingang meer moet betaald worden, 
maar er ook geen redders meer zijn, wordt 
er weer volop ‘gepicknickt.’ Misschien 
moet het veiligheidsbeleid een beetje 
aangepast worden?

- Door een beslissing van de Vlaamse 
Regering moeten gemeentebestuur en 
OCMW voortaan gaan samenwerken. In 
beide besturen zit dezelfde meerderheid. 
Waarom kost dat dan € 9.000 om uit te 
stippelen hoe ze gaan samenwerken?

- De UIT-kalender in de 
Gemeenteberichten: linkse bedrijven 
mét BTW-nummer mogen er reclame 
in maken, maar Vlaams-nationalistische 
activiteiten als ‘Kampenhout durft 
Zingen’ worden doodgezwegen…

- Kampenhout heft belastingen op een 
tweede verblijf. Hoe contoleren ze dat? Via 
belgische systemen allicht. Maar mensen 
met een huis – bijvoorbeeld – in Marokko 
kan Kampenhout dat ook controleren, of 
blijven die vrij van deze belasting?

- 21 Juli, de belgische nationale feestdag, 
viel dit jaar op een dinsdag, marktdag 
in Kampenhout. Het gemeentebestuur 
besliste om die dag de markt af te 
gelasten. Dan hebben de mensen eens 
de kans om naar de markt te gaan! 
Bovendien is 21 juli voor een échte 
Vlaming een gewone werkdag. Nietwaar, 
N-VA?

- Soms zijn die groenen echt niet te 
vatten: via de gesubsidieerde aanleg 
van 'insectenhotels' samenwerken 
met organisaties die 50m verder 
gesofistikeerde insectenvallen gebruiken 
om hun bedrijf klantvriendelijk te 
maken. Op een bepaalde plaats staat 
zo een insectenval zelfs in de buurt 
van duur gerestaureerde slaapplaatsen 
voor insectenetende vleermuizen. Of 
ijveren voor ‘groene wildcorridors’ 
en dan meewerken met organisaties 
die daar middenin een groot deel van 
het landschap elektrisch omheinen. 
Of exotische bomen promoten 
bij de organisatie waar zij eten en 
vergaderruimte krijgen, daar waar ze 
elders meedogenloos kappen.

Omdat er te veel stikstof gemeten werd, 
hebben 6 Kampenhoutse landbouwers 
van de huidige overheid ‘een oranje 
brief ’ gekregen. Kort samengevat: er 
is een reële kans dat ze binnenkort 
moeten stoppen met boeren!
Diezelfde overheid is pro-Europa en 
voert dus slaafs uit wat de Europese 
bureaumannen zeggen. In verband 
met bovenstaande problematiek moet 
er volgens hen in Kampenhout bos 
bijkomen: 40 ha via bosuitbreiding en 
60 ha via bosomvorming.
Daarna moeten deze bossen, samen 
met bepaalde bestaande bossen, volgens 
de Europese regeltjes onderhouden 
worden.
Probleem: de overheid heeft te weinig 
bossen en kan dus niet voldoen aan de 
Europese eisen.
Oplossing: als de overheid de bossen 
niet vrijwillig in handen krijgt, zal 
men overgaan tot onteigening van 
particuliere boseigenaars! Europa eist 

dat dit in 2020 rond is!
Waarom blijft Vlaanderen in 
hemelsnaam bij de Europese Unie? 
Er zijn voor Vlaanderen alleen maar 
nadelen verbonden aan dit Europa.

Ter zake: de landbouw is maar 
voor 25% verantwoordelijk 
voor de stikstofproductie, en de 
industriegronden nemen steeds meer 
uitbreiding ten koste van diezelfde 
landbouw. Wie zou er dan beter 'een 
oranje brief' krijgen?
Zowat de helft van de Kampenhoutse 
stikstofvervuiling komt vanuit 
Wallonië en, hoofdzakelijk, Brussel. 
Vlaanderen wordt weeral verplicht het 
probleem van een ander op te lossen.
Bovendien: door alsmaar meer volk 
toe te laten in onze kleine staat, gaat 
men de stikstofproductie zeker niet 
tegengaan. Integendeel!

Filip Beelen



VLUCHTELINGEN-
PROBLEMATIEK

Vrijdagavondmarkt Kampenhout 11 
september. Intussen een traditie dat 
het Vlaams Belang een informatiestand 
heeft. Nog nooit zoveel mensen gehad 
die komen vertellen wat hen bezig 
houdt: het vluchtelingenprobleem! In 
Kampenhout lijkt dit nog altijd een ver-
van-mijn-bed-gebeuren, maar toch… 
hoelang nog? Hoeveel vluchtelingen 
herbergen wij in ons dorp? “Dat moet jij 
als gemeenteraadslid toch weten?”. Tja...

Ik zie een man, een vrouw en een dochtertje 
van vreemde origine voorbij onze stand 
wandelen. Rustig, blijkbaar gelukkig, 
vrouw niet gesluierd, en ik vraag me af of 
het om vluchtelingen gaat. Van Iran wist 
men ons op de gemeenteraad te vertellen. 
Zijn zij het? Ik gun het hen. Ikzelf zou als 
vrouw ook vluchten uit landen waar de 
vrouw gediscrimineerd wordt, niet mag 
studeren en zoveel meer niet kan of mag. 
Ik zou dan ook mijn dochter een beter 
leven willen geven. Mijn hart bloedt als ik 
lees dat een 8-jarig meisje in Jemen haar 
eerste huwelijksnacht met een volwassen 
man niet heeft overleefd omdat haar 
baarmoeder scheurde! Lieve hemel, die 
cultuur willen we hier toch niet!

De huidige invasie is de islam die Europa 
verovert. Het paard van Troje, neen 
duizenden paarden zijn reeds Europa 
binnengedrongen en zullen op tal van 
manieren Europa destabiliseren.

Het volk heeft gekozen voor zijn leiders, 
zowel federaal, Vlaams als Europees. Het 
volk krijgt dus wat het gekozen heeft. 

Mensen, vrienden en hun meningen, 
ze doen je nadenken over bepaalde 
wantoestanden en hoe het beter zou 
kunnen.

Zo was er een man wiens vrouw 
vroegtijdig overleed, net voor de 
pensioenleeftijd en dus niet had kunnen 
genieten van haar bijna levenslange 
sociale bijdrage. De weduwnaar vond 
dat hij toch recht had op een deel 
van dat pensioen. Eerst dacht ik “hoe 
hebberig en gruwelijk”. Maar eigenlijk 
heeft die man gelijk. Eigenlijk zouden de 
erfgenamen recht hebben op tenminste 
een deel van die bijdragen. Nu moet hij 
zelfs nog successierechten betalen op het 
erfdeel van zijn vrouw! Waar gaat al dat 
geld naartoe? Solidariteit? Met wie en 
voor wie?

Er zijn ook vrouwen die hun leven lang 
voor man en gezin zorg dragen en op 
een blauwe maandag verlaten worden 
door die liefhebbende echtgenoot. Ook 
zij incasseren niets van hun levenslange 
bijdrage. Wat een wantoestanden in een 
land dat zichzelf “geciviliseerd” noemt. 
Moeten we die alleenstaande, verlaten 
vrouwen niet eerder bijstaan dan te 
staan roepen dat de hele wereld hier 
welkom is?

Ik las een fictief verhaaltje: 2 gammele 
bootjes dobberen voor de kust van Oostende 
en dreigen te vergaan. De bootjes zitten 
vol met Vlaamse bejaarden. Eens door 
de hulpdiensten veilig aan wal gebracht 
blijkt dat ze allen geen paspoort hebben. 
Dat hebben ze overboord gesmeten. Ze 
vragen asiel aan in Vlaanderen en hopen 
zo op betere leefomstandigheden. Gratis 
wonen, eten, medische zorgen, gsm, wifi, 
….

Saudi-Arabië, stinkend rijk, 
zelf moslimgebied, laat geen 
moslimvluchtelingen toe! Wil wel 
subsidies verlenen voor de bouw van 
200 moskeeën in Duitsland! Hallo!! 
Nog niet wakker! Nog niet begrepen 
waar men naartoe wil. De islamisering 
van Europa is een feit. Spijtig dat de 
katholieke kerk oproept om nog meer 
moslimvluchtelingen op te vangen. 
In plaats van te werken aan een sterke 
christelijke gemeenschap steunen ze het 
delven van hun eigen graf!

Marleen Fannes

BEDENKINGEN

Leiders die lijden aan “oikofobie”, “weg 
met onze cultuur”, zwakke leiders dus … 
géén leiders.

Geen “mea culpa” voor mij. Ik koos 
voor mijn eigen volk eerst! Hoeveel 
gemakkelijker ware het geweest te kiezen 
voor een “salonfähige” partij. Geen boze 
blikken, geen zogenaamde vrienden 
die je ineens bijna excommuniceren, 
je beschuldigen van kindermoord, van 
racisme, … mijn geweten is zuiver.

Vele mensen weten niet eens waar ze voor 
gekozen hebben. Welnu, als je niet voor 
het Vlaams Belang gekozen hebt, dan 
heb je gekozen voor de toestroom en 
overheersing van de islam. Zo simpel is 
het eigenlijk!

Marleen Fannes



Dagelijks worden Vlaamse jobs ingenomen door 
goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid- 
Europa. Wie in de bouw, de transport-, bewakings-, 
schoonmaak- of voedingssector werkt, voelt het aan den 
lijve.

Door de massale toevloed van goedkope buitenlandse 
arbeidskrachten worden onze werknemers weggeconcur-
reerd. Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd 
of zien zich genoodzaakt hun lonen naar beneden bij te 
stellen. Sociale dumping dus, die onze sociale zekerheid 
een pak opbrengsten doet mislopen en in toenemende 
mate Vlaamse tewerkstelling bedreigt. Als sociale volks-
partij verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen deze 
uitbuitingspolitiek.

SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

facebook.com/vangriekentom 

twitter.com/tomvangrieken 

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Transport -50% 
In vijf jaar tijd is de activiteit in de transportsector 

met 50 procent verminderd en verdween tien 

procent van de ondernemingen, samen goed voor 

een verlies van 5.000 Vlaamse jobs.

1 op 2  
buitenlander
Op acht jaar tijd verviervoudigde het aantal buitenlandse bouwvakkers tot 101.000, terwijl de sector goed is voor 200.000 werknemers. Eén op twee bouwvakkers beschikt niet over onze nationaliteit.

Bouw - 13.000 jobs

Sinds 2011 gingen er in de bouw bijna 13.000 banen 

 verloren. Tot 2019 wordt in de bouw een bijkomend verlies 

verwacht van 40.000 banen. Niet omdat er minder gebouwd 

wordt. Wel omdat onze bouwvakkers vervangen 

 worden door collega's uit Portugal 

of voormalige Oostblok- 

landen.

Door het uitspelen van buitenlandse werknemers  

tegenover Belgische is er sprake van een loonverlies 

tot – 30% in de hout-, bouw- en transportsector.

-30% loon

Bij controles op sociale dumping door de socia- 

le inspectiediensten werden in 2014 bij 80% 

van de bedrijven in de schoonmaak-, transport- 

en bouwsector inbreuken vastgesteld.

Sociale dumping

Kom daarom met het Vlaams Belang in actie en trek sa-
men met ons aan de alarmbel. Samen eisen wij dat het 
onbeperkte vrij verkeer van personen in Europa in vraag 
wordt gesteld. Elk land moet opnieuw het recht hebben 
zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Wij 
willen zelf bepalen wie onder welke voorwaarden binnen-
komt. Onze boodschap is duidelijk: red Vlaamse jobs. Nu!

Tom Van Grieken  
voorzitter@vlaamsbelang.org


